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Віцепрем'єр-міністерка з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України Ольга Стефанішина



З підписанням Угоди про асоціацію Україна впровадила європейські підходи у

багатьох сферах – енергетичній, виробництві продукції, харчовій безпеці,

захисті довкілля тощо. Проте потенціал нашої співпраці з ЄС ще далеко не

розкритий. До того ж, Євросоюз продовжує розвиватися та пропонує своїм

країнам нові економічні можливості. Щоб Україна також могла скористатися

цими перевагами, Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розпочала переговори з ЄС 

про запуск «євроінтеграції 2.0». 

Нова хвиля євроінтеграції дасть поштовх до переходу на передове

європейське регулювання, дозволить прибрати бар’єри у нашій

торгівлі та інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. 

Впродовж 2020 року під егідою Віцепрем’єрки було сформовано концепцію

оновлення Угоди про асоціацію, яку Президент України передав європейським

партнерам під час Саміту з ЄС 6 жовтня 2020 року.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 2.0.



    Укладання Угоди АСАА;

    Зниження ввізного мита до ЄС;

    Спрощення отримання сертифікатів EUR.1;

    Вдосконалення української системи технічного регулювання та                

стандартизації у відповідності до європейських;

    Скасування дозвільної системи для вантажних перевезень

автотранспортом.

1. Уряд вперше комплексно обговорив з бізнесом роботу Зони вільної

торгівлі з ЄС, щоб відкрити всі можливості для експорту української

продукції.

3000 українських компаній надали пропозиції. 

Серед очікувань бізнесу: 

2. Розпочали офіційні консультації з ЄС для перегляду тарифних квот на

експорт продукції. Євросоюз отримав українську ноту під час 7-го

засідання Ради асоціації. 

Модернізація Зони вільної торгівлі



Україна ініціювала та вперше з ЄС розпочала аналіз Угоди про

асоціацію, щоб визначити - чи досягли Україна та ЄС цілей

Угоди і що потрібно змінити для підвищення переваг від тісного

партнерства для добробуту громадян. Під егідою Віцепрем’єр-

міністерки Ольги Стефанішиної, центральні органи влади вже

проводять таку оцінку. Результати будуть представлені на

Саміті Україна-ЄС у жовтні цього року.  

«Оновлена Угода має відповідати інтересам бізнесу, громадян

України та ЄС, а також відображати наше прагнення до

більш тісної інтеграції з Євросоюзом», – Ольга Стефанішина.

Оновлення Угоди про асоціацію



 

До міжнародного Дня Європи із залученням усіх регіонів

України провели масштабний онлайн-флешмоб про втілення

європейських цінностей в країні та їхнє значення у житті

кожного українця.

За підтримки проєкту ЄС Association4U розпочали всеукраїнську

інформаційну кампанію EUKраїна.

Кампанія пояснює переваги і можливості євроінтеграції, а

також розповідає про втілення в Україні 6 базових цінностей

ЄС – демократії, свободи, рівності, верховенства права,

поваги до прав людини та людської гідності. 

Розпочали всеукраїнську інформаційну
кампанію EUKраїна



Україна стала однією з перших країн, що започаткувала діалог

з ЄС щодо Європейського зеленого курсу з метою модернізації

української економіки та захисту національних економічних

інтересів. Відповідний позиційний документ було направлено в

Європейську комісію. 

Створили та координуємо робочі групи високого рівня по зміні

клімату, зеленому курсу, механізму вуглецевого коригування

імпорту (СВАМ). Мета – синхронізація різних міністерств з

політиками ЄС. 

За оцінками, механізм вуглецевого коригування імпорту (СВАМ)

може вплинути на 30% експорту до ЄС. Єврокомісія взяла до

уваги позицію України щодо необхідності застосування СВАМ з

урахуванням положень Угоди про асоціацію та наявних

кліматичних амбіцій України. ЄС розглядає Україну як партнера

та готовий співпрацювати надалі.

Європейський зелений курс



У рамках EU-UA Green Deal Task Forcе визначили пріоритетні

сфери: енергоефективність, водень, трансформація вугільних

регіонів, промислові альянси та розвиток архітектури

кліматичного врядування. 

ЄС підтримує кліматичну амбітність України в рамках Паризької

угоди, підписали угоду з ЄС на 10 млн євро щодо «Кліматичного

пакету для стабільної економіки: CASE в Україні». Створюється

спільний кліматичний центр, посилено розробку політик з

декарбонізації транспорту, циркулярної економіки,

відновлюваних джерел енергії. 

Розпочали переговори щодо технічної та фінансової підтримки

декарбонізації, доступними для України будуть Європейський

фонд сталого розвитку (EFSD+) та підтримка в рамках

Європейського інвестиційного плану.

Європейський зелений курс



Провели переговори щодо створення міжнародного кліматичного

фонду, який буде акумулювати підтримку зарубіжних партнерів

та спрямовувати її на декарбонізацію. 

Пріоритезували залучення України до промислових альянсів та

інтеграцію у виробничі ланцюжки ЄС. Україна у Водневій

стратегії ЄС - один з ключових партнерів ЄС. 

Українські підприємства долучились до Європейського альянсу

критичної сировини та Європейського акумуляторного

альянсу. 

Європейський зелений курс



Активізація євроінтеграційної роботи Уряду дозволила схвалити

важливі рішення, зокрема для подальшої синхронізації роботи

української та європейської митниці. Робота у напрямку

визнання авторизованих економічних операторів в ЄС та

приєднання до спільної транзитної системи ЄС зроблять

українських експортерів більш мобільними та

конкурентоспроможними. 

З метою виконання Угоди про асоціацію посилили координацію

між Урядом, Парламентом та Офісом Президента.

Сформовано перелік пріоритетних євроінтеграційних

законопроєктів для Верховної Ради, а також формуються

щоквартальні плани-графіки внесення на розгляд Уряду

нормативно-правових актів у сфері євроінтеграції. 

Ухвалили системні закони – про внутрішні водні шляхи,

електронні комунікації, донорство крові, щодо сертифікації

Укренерго, про розвідку, оборонні закупівлі та інші.   

Законодавча робота



Україна стала першою країною не членом ЄС, яка головуватиме

у Дунайській стратегії та визначатиме пріоритети співпраці для

14 європейських країн у рамках ініціативи. Період головування:

з листопада 2021-го по листопад 2022 року. Головування

України в ЄСДР відповідає амбіціям України відігравати роль

лідера у розвитку регіону.

Дунайська Стратегія



Досягнуто політичної домовленості з ЄС щодо роботи над взаємним

визнанням цифрових сертифікатів, які інформуватимуть про

вакцинацію, тест на COVID-19 або імунітет після хвороби. 

COVID Сертифікати

Запроваджена трирівнева система координації міжнародної

технічної допомоги.

Побудовано стратегічний діалог з міжнародними партнерами щодо

удосконалення планування допомоги Україні відповідно до

пріоритетів європейського та євроатлантичного інтеграційного

курсу та міжнародних зобов'язань України, визначених Цілями

сталого розвитку до 2030 року та Паризькою угодою про зміни

клімату.

Координація міжнародної донорської
допомоги



Для посилення обороноздатності України, розпочали роботу над

реалізацією можливостей Партнерства НАТО з розширеними

можливостями. Зокрема, визначили пріоритетні напрями для

поглиблення співпраці з Альянсом у рамках цього формату.

Президент України передав відповідну дорожню карту

Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. 

Затверджено Річну національну програму під егідою Комісії

Україна-НАТО (РНП) на 2021 рік, яка побудована за принципом

ПДЧ та є програмою реформ, необхідних для досягнення критеріїв

членства в НАТО. 

В основу РНП-2021 покладено принцип «управління, орієнтоване

на результат», що застосовується у державах-членах НАТО, ООН

та Світовому банку для ефективного виконання стратегічних

документів. Розпочали підготовку РНП на 2022 рік.

НАТО



Вона спрямована на підтримку функціонування держави для

захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій або зростаючої

зовнішньої агресії. 

В експертній доповіді Альянсу з пропозиціями до стратегічної

візії НАТО до 2030 року враховано інтереси України. Експерти

радять активізувати політику відкритих дверей. 

Під головування Віцепрем’єр-міністерки Комісія з питань

координації євроатлантичної інтеграції України схвалила

Концепцію забезпечення національної системи стійкості. 

НАТО



Затверджено План заходів для втілення міжнародної ініціативи

досягнення рівності жінок і чоловіків «Партнерство Біарріц». Визначено

кроки реалізації зобов'язань у рамках партнерства: реформування

законодавства, розвиток інклюзивного та гендерно чутливого простору,

інтеграція гендерного компоненту в освіту, зменшення розриву в оплаті

праці жінок та чоловіків та забезпечення ефективної реалізації

законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно обумовленому

насильству. 

Україна отримала членство у Міжнародній коаліції за рівну оплату праці

(EPIC) для чоловіків і жінок.

Ухвалили Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2025 року. Мета – створення умов

рівноправної, всебічної та активної участі жінок у запобіганні та

врегулюванні конфліктів, підтримці та зміцненні миру та безпеки.

Схвалено Державну соціальну програму запобігання та протидії

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025

року. 

Гендерна рівність



Не зважаючи на обмеження оффлайн зустрічей в ЄС, європейські

партнери прийняли 4 урядових візити з України до Брюсселя, у

рамках яких проведено десятки зустрічей у штаб-квартирі НАТО

та інституціях ЄС. 

В умовах пандемії євроінтеграційний порядок денний України

залишився високо пріоритетним для Єврокомісії. 

Голос України звучав на багатьох міжнародних форумах,

публічних дискусіях та конференціях, що впливають на

формування міжнародного порядку денного: GLOBSEC, Halifax

International Security Forum, 3 публічні дискусії German Marshall

Fund, 2021 Copenhagen Democracy Summit, Ukraine in

Washington, Black Sea Security Forum 2021, 2020 CEPA Forum

та інші.

Міжнародна комунікація



Проведено понад 200 зустрічей з іноземними партнерами

(онлайн та оффлайн)

Позиція України щодо вакцинації, європейської інтеграції та

безпекової політики донесена до світової спільноти через інтерв'ю

та статті у провідних іноземних виданнях: Financial Times,

Foreign Policy, EUObserver, EUActive, Politico Europe, BBC та

ін.

Ініційовано та співорганізовано Форум 30 «Коронавірус: виклики

та відповіді» за участі топ-представників ЄС, ВООЗ, іноземних

партнерів України.

Міжнародна комунікація






